JUDETUL BIHOR
ORASUL STEI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Incheiat azi, 21 iunie 2012, la sala de sedinte a Consiliului local al orasului Stei, cu
ocazia sedintei de constituire a Consiliului local al orasului Stei.
Sunt prezenti toti cei 15 consilieri locali propusi a fi validati in urma alegerilor locale
din 10 iunie 2012 si dl.Oras Ionut, cs.jr.consiliul local.
Din partea conducerii Primariei orasului Stei participa dl.ing.Balaj Gheorghe-Iulian,
care urmeaza a fi validat primar in urma alegerilor locale din 10 iunie 2012 si sa depuna juramantul
de credinta si dna jr.Dale Voichita Mariana, secretar.Pentru asigurare sonorizare si inregistrare
sedinta participa dl.Sere Alin, informatician iar pentru redactare proces verbal dl.cs.jr.Tirla Liviu.
Din partea Institutiei Prefectului Judetului Bihor participa dl.Bitea Cristian, subprefect
iar din partea Consiliului Judetean Bihor ,dl. Popa Cornel, presedinte.Din partea Judecatoriei Beius
participa dl.Capota Marius, judecator.
Participa la lucrarile sedintei conducatori de unitati si institutii de pe raza orasului Stei,
functionari publici din cadrul aparatului propriu, precum si consilieri locali din vechiul consiliu local.
Sedinta se televizeaza de catre postul local National TV Beius si a inceput la orele
15,00.
Inainte de a se intra in lucrarile sedintei se tine un tedeum de catre un sobor de 7
preoti,dupa care se intoneaza imnul Romaniei si al Uniunii Europene.
Dl.subprefect Bitea Cristian, deschide lucrarile sedintei de constituire care a fost
convocata in baza Ordinului Prefectului nr.260/14.06.2012,emis de Institutia Prefectului Judetului
Bihor, dl.Claudiu Adrian Pop, prefect.
Dna Dale Voichita Mariana, constatand prezenta domnilor consilieri ce urmeaza a fi
validati si depune juramantul, invita pe dl. Moldovan Teodor, ca sa ocupe loc la masa prezidiului, in
calitate de presedinte de varsta urmand a fi asistat de cei mai tineri consilieri in numar de 2, respectiv
dra Groza Ioana-Cristina si dl.Cuc Adrian Manuel, pentru a conduce prima parte a lucrarilor sedintei.
Dl.Moldovan Teodor, in calitate de presedinte de varsta multumeste pentru increderea
acordata si pentru votul de la alegerile locale din Stei din 10 iunie 2012 si propune pastrarea unui
moment de reculegere in memoria a 2 colege, foste consiliere ale Consiliului local Stei in mandatul
anterior, care au trecut in nefiinta, respectiv dle Corb Doina si Mos Florica, dupa tinerea caruia
propune o pauza pentru constituirea grupurilor de consilieri, conform configuratiei politice, pentru a-si
constitui liderul.In urma propunerilor facute, liderii grupurilor constituite sunt urmatorii : Paulas Emil
pentru PNL, Miara Horia-Mugurel pentru PSD, Lucaciu Ioan pentru PDL si Dumitras Horia pentru
PP-DD.
Se trece in dezbaterea punctelor de la ordinea de zi :
1.Alegerea comisiei de validare.
Dl.Moldovan Teodor propune alegerea unei comisii de validare pe durata mandatului
viitorului consiliu local, formata din 5 consilieri locali, din care 2 de la PNL, 2 de la PSD si 1 de la
PDL.Supusa la vot propunerea facuta este aprobata cu unanimitate.Se trece la propuneri
nominale.Dl.Paulas Emil propune din partea grupului PNL pe dl.Petrisor Traian si se
autopropune.Dl.Miara Horia-Mugurel propune din partea grupului PSD pe dnii Junc MirceaValentin si Balan Ciprian- Simion iar dl.Lucaciu Ioan propune din partea grupului PDL pe dl.Vulciu
Ioan.Supuse la vot propunerile facute sunt aprobate cu unanimitate de voturi.Comisia se retrage pentru
a-si desemna presedintele si secretarul fiind propusi si alesi cu unanimitate dnii Junc Mircea -Valentin,

presedinte,dl.Petrisor Traian, secretar iar ca membri ai comisiei de validare dnii Paulas Emil, Balan
Ciprian- Simion si Vulciu Ioan, adoptandu-se Hotararea nr.1.
2.Validarea mandatelor consilierilor alesi.
Comisia de validare se retrage pentru a verifica mandatele celor 15 consilieri alesi,fiind
validati in ordinea alfabetica fiecare cu cate 14 voturi pentru si o abtinere,adoptandu-se Hotararea nr.2,
votata pe ansamblu cu unanimitate de voturi.
3. Depunerea juramantului de catre consilierii ale caror mandate au fost validate.
Dna Dale Voichita Mariana da citire juramantului iar fiecare din cei 15 consilieri
validati pune mana stanga pe Constitutia Romaniei si pe biblie,spunand cuvantul JUR,dupa care
semneaza Juramantul, adoptandu-se cu unanimitate Hotararea nr.3,dl.Moldovan Teodor declarand
consiliul local nou constituit si incetarea mandatului vechiului consiliu local.
4.Alegerea presedintelui de sedinta al consiliului local.
Dl.subprefect Bitea Cristian spune ca in conformitate cu prevederile legasle in vigoare,
propunerea pentru presedintele de sedinta se face pentru a prezida lucrarile sedintei consiliului local
constituit pentru 3 luni,iar dl.Moldovan Teodor spune ca la nivelul orasului Stei cutuma este ca
presedintele de sedinta sa prezideze timp de o luna de zile lucrarile sedintei si sa fie ales in ordine
alfabetica.Supusa la vot, propunerea dlui Moldovan Teodor este aprobata cu unanimitate,urmand ca
primul presedinte de sedinta sa fie propus conform uzantelor in persoana dnei Barna VioletaEcaterina, care este aprobata cu unanimitate de voturi si rugata sa ia loc la masa prezidiului,adoptanduse Hotararea nr.4. Dna Barna Violeta –Ecaterina , in calitate de presedinte de sedinta, multumeste
pentru increderea acordata,multumind cetatenilor orasului Stei,fostei conduceri a Primariei orasului
Stei, respectiv dl.Lucaciu Ioan, primar, dl.Miara Horia-Mugurel, viceprimar si fostului consiliu local
pentru activitatea desfasurata.
5.Prezentarea sentintei civile de validare a primarului.
Dl.judecator Capota Marius prezinta Sentinta civila nr.427/2012 din dosarul civil
nr.1324/187/2012 al Judecatoriei Beius, prin care a fost validat ca primar al orasului Stei in urma
scrutinului electoral din data de 10 iunie 2012, dl.Balaj Gheorghe- Iulian, cu domiciliul in orasul Stei,
str.Petrileni, nr.6,ap.17,jud.Bihor.
6.Depunerea juramantului de catre primar.
Dl.Balaj Gheorghe- Iulian depune juramantul de credinta,dupa care il
semneaza,multumind vechii conduceri pentru intreaga activitate, celor prezenti pentru
participare,sustinatorilor dansului,familiei sale pentru sprijin si lui Dumnezeu, pe care il roaga sa ne
ajute in continuare. In continuare dansul spune ca prioritatile orasului Stei vor fi si ale sale,urmand sa
ia contact permanent cu locuitorii Steiului si isi exprima convingerea ca noul consiliu validat si
constituit va lua hotararile cele mai intelepte pentru binele urbei.
7.Alegerea viceprimarului.
Dna Barna Violeta -Ecaterina propune conform uzantelor ca pe buletinele de vot sa se
treaca de catre consilieri DA in dreptul celui pe care doresc sa-l aleaga ca viceprimar si NU pentru cei
pe care nu doresc sa-i aleaga,iar dl.Harn Mihai propune ca sa fie taiati de pe lista cei pe care
consilierii nu vor sa-i aleaga pentru functia de viceprimar.Se supun la vot propunerile facute,
propunerea dnei Barna Violeta-Ecaterina intrunind 5 voturi pentru ( consilierii PSD) si 10 abtineri,
restul consilierilor locali iar propunerea dlui Harn Mihai intrunind 10 voturi pentru (consilierii
PNL,cei ai PDL si Dumitras Horia) si 5 abtineri (consilierii PSD), motiv pentru care se merge pe
aceasta varianta.
Se trece la nominalizarile pentru functia de viceprimar.Dl.Harn Mihai il propune pe
dl.Cioara Marius-Dorel iar dl.Moldovan Teodor pe dl.Miara Horia-Mugurel pentru functia de
viceprimar, candidatii dandu-si acceptul pentru candidaturile propuse.Se propune o pauza de 10
minute pentru intocmirea buletinelor de vot de catre comisia de validare,dupa care se trece la votul
secret.In urma votului exprimat,comisia de validare prezinta rezultatul prin dl.presedinte Junc Mircea-

Valentin, acesta fiind urmatorul : Cioara Marius-Dorel- 10 voturi pentru si 5 impotriva iar Miara
Horia-Mugurel- 5 voturi pentru si 10 impotriva, fiind ales viceprimar dl.consilier Cioara MariusDorel,adoptandu-se Hotararea nr.5.
8.Aprobarea numarului si componentei comisiilor de specialitate pe diferite domenii.
Dna Barna Violeta-Ecaterina propune aprobarea unui numar de 3 comisii de
specialitate pe diferite domenii, fiecare comisie urmand a avea in componenta un numar de 5 consilieri
locali,astfel :
Comisia nr.1-economico – financiara si pentru agricultura, comisia nr.2- pentru
amenajarea teritoriului si urbanism,protectia mediului si turism , comisia nr.3 –social-culturala, culte
si invatamant,sanatate si familie,munca si protectie sociala,tineret si sport, juridica si
disciplina,propuneri cu care consilierii locali sunt de acord in unanimitate, adoptandu-se Hotararea
nr.6.
In continuare se da cuvantul invitatilor . Dl.Popa Cornel,presedintele Consiliului
Judetean Bihor spune ca se bucura ca ne intalnim in aceasta ipostaza pentru prima data dupa alegeri si
multumeste pentru increderea acordata,pentru faptul ca alegerile locale din 10 iunie 2012 au decurs in
zona noastra fara evenimente si pentru sprijinul acordat de catre alegatori si pentru alegerea dansului
in functia de presedinte al Consiliului Judetea Bihor.Se bucura ca se gaseste un manunchi de tineri in
noul consiliu local alaturi de unii cu experienta mai bogata, urand succes noului primar,dl.Balaj
Gheorghe- Iulian si noului consiliu local ales,carora in calitatea sa le va acorda tot sprijinul.
Nemaifiind alte probleme, sedinta de constituire a Consiliului local al orasului Stei se
incheie la orele 16,35.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal care are un numar de 3 pagini.
BORDEROU CU HOTARARILE ADOTATE :
-HCL 1 din 21.06.2012 – Alegerea comisiei de validare
-HCL 2 din 21.06.2012- Validarea mandatelor consilierilor alesi la alegerile locale din
10 iunie 2012, ce compun Consiliul local al orasului Stei
-HCL 3 din 21.06.2012- Constituirea Consiliului local al orasului Stei
-HCL 4 din 21.06.2012- Alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local al
orasului Stei
-HCL 5 din 21.06.2012 – Alegerea viceprimarului
-HCL 6 din 21.06.2012- Organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al
orasului Stei.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Ec.Barna Violeta-Ecaterina

SECRETAR,
Jr.Dale Voichita-Mariana

